
©
കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ

2021

കകേരള നനിയമസഭഭാ പനിനനിന്റിംഗറ പസറ.



2

പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ
(FIFTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY)

സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി VII
(SUBJECT COMMITTEE VII)

വനിദദ്യുച്ഛകനിയന്റിം സതഭാഴനിലന്റിം സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം
(ELECTRICITY, LABOUR AND LABOUR WELFARE)

 ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച ഒനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ
(2021-22)

FIRST REPORT ON THE SCRUTINY OF DEMANDS FOR GRANTS
(2021-22)

2021  ജൂസസല 22-ാം തതീയതനി സമര്പനിച്ചതറ
(Presented on 22nd July, 2021)

കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ
തനിരുവനന്തപുരന്റിം

2021 

SECRETARIAT OF THE KERALA LEGISLATURE
THIRUVANANTHAPURAM

2021



3

പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ

( FIFTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY)

സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി VII

(SUBJECT COMMITTEE VII)

വനിദദ്യുച്ഛകനിയന്റിം സതഭാഴനിലന്റിം സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം

(ELECTRICITY, LABOUR AND LABOUR WELFARE)

 ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച
ഒനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ (2021-22)

FIRST REPORT ON THE SCRUTINY OF DEMANDS 
FOR GRANTS (2021-22)

928/2021.



4

ഉള്ളടകന്റിം

                                                                                                 കപജറ

സമനിതനിയസട ഘടന .. v

അവതഭാരനികേ .. vii

റനികപഭാര്ട്ടേറ . 1



5

സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി VII 

വനിദദ്യുച്ഛകനിയന്റിം സതഭാഴനിലന്റിം സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം
(2021-22)

ഘടന

സചെയര്മഭാന  :  

ശതീ. സകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടേനി,
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫതീകഷഭ്യഭാ അന്റിംഗന്റിം  :  

ശതീ. വനി. ശനിവനകുട്ടേനി,
സപഭാതുവനിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസവന്റിം സതഭാഴനിലന്റിം വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള:

ശതീ. അനവര് സഭാദതറ, എന്റിം.എല.എ.

ശതീ. എ. സകേ. എന്റിം. അഷ്റഫറ, എന്റിം.എല.എ.

ശതീ. എന്റിം. എന്റിം. മണനി, എന്റിം.എല.എ.

ശതീ. പനി. നന്ദകുമഭാര്,  എന്റിം.എല.എ.

ശതീ. എ. പഭഭാകേരന, എന്റിം.എല.എ.

ശതീ. സകേ. സകേ. രഭാമചെന്ദ്രന, എന്റിം.എല.എ.

ശതീ. വഭാഴൂര് കസഭാമന, എന്റിം.എല.എ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :  

ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി  എസറ. ജയശതീ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. ഹരനി വനിശശ്വന, സഡെപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. ജയകുമഭാര് ജനി., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.
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അവതഭാരനികേ

2021-2022  സഭാമ്പതനികേവര്ഷസത  ബഡെറ ജറനില  വനിദദ്യുച്ഛകനിയന്റിം  സതഭാഴനിലന്റിം
സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  സബ്ജകേറ ടറ  കേമനിറനി  VII-സന  പരനിധനിയനില  വരുന
ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസട  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  ഒനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  ഞഭാന
സമര്പനിക്കുന.

2021  ജൂണ്  16,  2021  ജൂണ്  23  എനതീ  തതീയതനികേളനിസല  കയഭാഗങ്ങളനില  കകേരള
നനിയമസഭയസട  നടപടനിക്രമവന്റിം  കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശകരഖകേളനിലന്റിം  വഭ്യവസ്ഥ  സചെയനിട്ടുള്ളവനിധന്റിം  തഭാസഴപറയന  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
കേളനില ഉളസകഭാള്ളുന വനിവനിധ സചെലവനിനങ്ങള പരനികശഭാധനിച:

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVIII—വവദഭ്യസഹഭായരന്റിംഗവന്റിം സപഭാതുജനഭാകരഭാഗഭ്യവന്റിം

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXIV—സതഭാഴനിലന്റിം സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം 
            പവഭാസനികക്ഷേമവന്റിം

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXIX—വവദദ്യുതപദ്ധതനികേള

ബനസപട്ടേ വകുപ്പുകേളനില നനിനന്റിം ലഭനിച്ച കുറനിപ്പുകേള പരനികശഭാധനഭാകവളയനില സമനിതനി
പരനിഗണനിക്കുകേയന്റിം  സനനിഹനിതരഭായനിരുന  ഉകദഭ്യഭാഗസ്ഥരനില  നനിനന്റിം  കൂടുതല
വനിശദതീകേരണങ്ങള  ആരഭായകേയന്റിം സചെയ.

ഭരണഘടനഭാപരവന്റിം  സഭാമ്പതനികേവമഭായ  പരനിമനിതനികേളകറ  വനികധയമഭായനി  സമനിതനി
അതനിസന നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുന്റിം ശനിപഭാര്ശകേളക്കുന്റിം രൂപന്റിം നലകുകേയന്റിം അവ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില
ഉളസകഭാള്ളനിക്കുകേയന്റിം സചെയനിരനിക്കുന.

2021  ജൂണ് മഭാസന്റിം  30-ാം തതീയതനി കചെര്ന കയഭാഗതനില സമനിതനി ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച.

                                                      ശതീ. സകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടേനി,
 തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയര്മഭാന,
2021 ജൂണ് 30. സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി VII. 
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റനികപഭാര്ട്ടേറ

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXIV—സതഭാഴനിലന്റിം സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമവന്റിം
                       പവഭാസനികക്ഷേമവന്റിം

കവഭാട്ടു സചെയതറ ..  1274,79,67,000 രൂപ

ചെഭാര്ജറ സചെയതറ ..  ഇല

സതഭാഴനിലന്റിം വനപുണഭ്യവന്റിം വകുപറ

2230-01-001-99—ഭരണവന്റിം നടതനിപ്പുന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 8,09,74,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

1.  കലബര്  കേമതീഷണറുസട  ഓഫതീസനിസല  യഭാതഭാബത,  സവള്ളകരന്റിം,  സസവദദ്യുതനി

ചെഭാര്ജറ,  വനിവരസഭാകങ്കേതനികേവനിദഭ്യ  എനതീ  ഇനങ്ങളനില  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില

വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭാണറ ആയതനിനഭാല,  യഭാതഭാബത  [04(1)]  ഇനതനില

1.5  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  സവള്ളകരന്റിം  [05(1)]  ഇനതനില  1.25  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  വവദദ്യുതനി

ചെഭാര്ജറ  [05(2)]  ഇനതനില  5  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം വനിവരസഭാകങ്കേതനികേവനിദഭ്യ  [99]  ഇനതനില

1 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം ഉളസപസട ആസകേ   8.75   ലക്ഷേന്റിം രൂപ ഈ ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി  

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  

സചെയ്യുന  .  

2230-01-001-98—ജനില ആഫതീസുകേള

വനിഹനിതന്റിം : 27,65,10,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

2.  മൂനറ  റതീജനിയണല  കജഭായനിനറ  കലബര് കേമതീഷണര്മഭാരുസട  ഓഫതീസുകേളനിസലയന്റിം

നഭാലറ സഡെപപ്യൂട്ടേനി കലബര് കേമതീഷണര്മഭാരുസട ഒഭാഫതീസുകേളനിസലയന്റിം പതനിനഭാലറ ജനിലഭാ കലബര്

ഓഫതീസുകേളനിസലയന്റിം  വഭാഹനങ്ങളുസട  വഭാടകേ  [97]  ഇനതനില  6  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം,

വനിവരസഭാകങ്കേതനികേവനിദഭ്യ  [99]  ഇനതനില  1  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം ഉളസപസട  ആസകേ    7    ലക്ഷേന്റിം  

രൂപ  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  

വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

928/2021.
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2230-01-001-95—കകേരളതനിസല  കേടകേളക്കുന്റിം  വഭാണനിജഭ്യസ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുമഭായനി  കഗ്രേഡെനിന്റിംഗറ
സന്റിംവനിധഭാനന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 10,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

3. കകേരളതനിസല  വഭ്യഭാപഭാര  വഭ്യവസഭായ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുസട  കഗ്രേഡെനിന്റിംഗറ,  സതഭാഴനില
കശഷ്ഠ അവഭാര്ഡെറ എനതീ പദ്ധതനികേളകഭായള്ള കസഭാഫറ സവയര് നനിര്മഭാണന്റിം, പരനിപഭാലനന്റിം,
നവതീകേരണന്റിം, അവഭാര്ഡെറ വനിതരണന്റിം മുതലഭായവയറ അനുവദനിച്ച തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല
ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില    20    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2230-01-101-99—കുറഞ്ഞ കൂലനി നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനുള്ള ഉപകദശകേ കബഭാര്ഡെറ

വനിഹനിതന്റിം : 41,78,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

4.  മനിനനിമന്റിം  കവജസറ  അവഡെശ്വസറനി  കബഭാര്ഡെനിസനയന്റിം  സര്കഭാര്
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  രൂപതീകേരനിക്കുന  മനിനനിമന്റിം  കവജസറ  കേമനിറനികേളനികലയന്റിം  സചെലവകേള
നനിര്വ്വഹനിക്കുന  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  യഭാതഭാബത,  സതഭാഴനിലപരവന്റിം  പകതഭ്യകേ
കസവനങ്ങളക്കുമുള്ള സചെലവകേള, ഇനനന്റിം എനതീ ഇനങ്ങളനില വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ
കുറവഭാകേയഭാല,  യഭാതഭാബത    [04(1)]    ഇനതനില    3.5    ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം സതഭാഴനില പരവന്റിം  
പകതഭ്യകേ  കസവനങ്ങളക്കുമുള്ള  സചെലവകേള    [28]    എന ഇനതനില    0.5    ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം  
ഇനനന്റിം    [45]    ഇനതനില    0.5    ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം ഉളസപസട ആസകേ    4.5    ലക്ഷേന്റിം രൂപ ഈ  
ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  വഴനി  
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി   ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2230-01-102-98—കതഭാട്ടേങ്ങളുസട ഇനസസ്പെക്ടറഭാഫതീസറ 

വനിഹനിതന്റിം  : 4,32,48,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

5.  ചെതീഫറ  പഭാകനഷന  ഇനസസ്പെക്ടര്  ഓഫതീസനിസനയന്റിം  11  പഭാകനഷന  ഇനസസ്പെക്ടര്
ഓഫതീസുകേളനിസലയന്റിം  ഓഫതീസറ  സചെലവകേള,  ഇനനന്റിം,  വനിവരസഭാകങ്കേതനികേവനിദഭ്യ,  എനതീ
ഇനങ്ങളനില അനുവദനിച്ചനിട്ടുള്ള തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഓഫതീസറ സചെലവകേള [05(4)]
ഇനതനില  1  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  ഇനനന്റിം  [45]  ഇനതനില  1  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം
വനിവരസഭാകങ്കേതനികേവനിദഭ്യ  [99]  ഇനതനില  1  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം ഉളസപസട  ആസകേ    3    ലക്ഷേന്റിം  
രൂപ  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  
അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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2230-01-103-99—കക്ഷേമകേഭാരഭ്യ പവര്തനങ്ങള   (  ജനറല  )  

വനിഹനിതന്റിം : 21,97,98,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

6.    101  അസനിസ്റ്റനറ  കലബര് ഓഫതീസുകേളുസടയന്റിം  5  സഡെപപ്യൂട്ടേനി  കലബര് ഓഫതീസു
കേളുസടയന്റിം  സചെലവകേള  നനിര്വ്വഹനിക്കുന  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില   സടലനികഫഭാണ്  സചെലവറ
ഇനതനില  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുളള  തുകേ  കുറവഭാകേയഭാല  സടലനികഫഭാണ്  സചെലവറ    [05(3)]  
ഇനതനില   4      ലക്ഷേന്റിം രൂപ കൂടനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2230-01-103-89—സതഭാഴനില  വകുപനിസന  നവതീകേരണവന്റിം  കവതനന്റിം  ഇ  -  കപയ്സമനറ  
 മുകഖനയഭാകലന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 1,40,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

7.  സതഭാഴനില വകുപനിസന ആധുനനികേവത്കരണന്റിം,  ആധഭാര് ലനിങ്കേറ സചെയനിട്ടുള്ള ബകയഭാ-
സമടനികേറ പഞനിന്റിംഗറ/സതഭാഴനില വകുപറ നവതീകേരണന്റിം, കവതന സുരക്ഷേഭാ പദ്ധതനി നടപനിലഭാകല,
AIIS  കസഭാഫറസവയര്  പരനിഷ്ക്കരണന്റിം  എനതീ  പദ്ധതനികേളുസട  നടതനിപനിനഭായനി  ബഡ്ജറനില
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഈ ശതീര്ഷകേതനില    45    ലക്ഷേന്റിം രൂപ  
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി  
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2230-01-103-88-10—കകേരള  ആര്ട്ടേനിസഭാനസറ  ആനറ  സനിലഡെറ  വര്കകഴറ  സബനനിഫനിററ
സതീന്റിം  -  സന്റിംഭഭാവന  

വനിഹനിതന്റിം : 40,61,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

8.   കകേരള ആര്ട്ടേനിസഭാനസറ ആനറ സനിലഡെറ വര്കകഴറ സബനനിഫനിററ സതീമനിനറ സര്കഭാര്
ഗ്രേഭാനറ  കുടനിശനികേ  ലഭനികകണ്ടതുള്ളതനിനഭാല  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില    5.015    കകേഭാടനി  രൂപ  
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി  
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2230-01-103-87-10—പൂട്ടേനികനിടക്കുന കേശുവണ്ടനി ഫഭാക്ടറനികേളനിസല സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള 
ധനസഹഭായന്റിം   -   സന്റിംഭഭാവന  

വനിഹനിതന്റിം : 10,03,03,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

9.  പൂട്ടേനികനിടക്കുന കേശുവണ്ടനി ഫഭാക്ടറനികേളനിസല സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള ധനസഹഭായ
തനിനഭായനി കൂടുതല തുകേ ആവശഭ്യമഭായതനിനഭാല ഈ ശതീര്ഷകേതനില   4.9697   കകേഭാടനി രൂപ  
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി  
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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2230-01-103-84—സതഭാഴനില വകുപനിസന പവര്തനങ്ങസളക്കുറനിചള്ള കബഭാധവത്കരണ 
പരനിപഭാടനി

വനിഹനിതന്റിം : 85,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

10.   സതഭാഴനില  വകുപറ  വഴനി  ലഭഭ്യമഭാകുന  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  കസവനന്റിം,  വകുപറ
നടതനിവരുന  പരനിപഭാടനികേള,  പദ്ധതനികേള  എനനിവസയക്കുറനിചള്ള  കബഭാധവത്കരണ
പരനിപഭാടനികേളകഭായനി കൂടുതല തുകേ ആവശഭ്യമഭായതനിനഭാല  ഈ ശതീര്ഷകേതനില    15    ലക്ഷേന്റിം  
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2230-01-103-79-10—കകേരള  സചെത്തു  സതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമനനിധനി  കബഭാര്ഡെനികലയ
സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസട വനിഹനിതന്റിം അടയനതനിനുള്ള ഗ്രേഭാനറ   -   സന്റിംഭഭാവന  

വനിഹനിതന്റിം : 2,43,00,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

11. കകേരള കേള്ളറ വഭ്യവസഭായ സതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷേമനനിധനി കബഭാര്ഡെനിനറ സര്കഭാര്  ഗ്രേഭാനറ
കുടനിശനികേ  ലഭഭ്യമഭാകകണ്ടതുള്ളതനിനഭാല,  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില    36.66    കകേഭാടനി  രൂപ  
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി  
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2230-01-103-72—കകേരള കേര്ഷകേ സതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷേമകബഭാര്ഡെറ  -  അന്റിംശദഭാനന്റിം  

വനിഹനിതന്റിം : 100,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

12.   കകേരള  കേര്ഷകേസതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷേമകബഭാര്ഡെനിസല  അധനിവര്ഷ  ആനുകൂലഭ്യന്റിം
ഒഴനിസകേയള്ള  ആനുകൂലഭ്യ  കുടനിശനികേ  സകേഭാടുതറ  തതീര്ക്കുനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില
50.93    കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2230-01-103-62-10—പഭാകനഷന സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള ആശശ്വഭാസനനിധനി  -  സന്റിംഭഭാവന  

വനിഹനിതന്റിം : 1,10,00,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

13.  പൂട്ടേനികനിടക്കുന കതഭാട്ടേങ്ങളനിസല സതഭാഴനിലഭാളനികേളകറ സമഭാശശ്വഭാസ പവര്തനങ്ങള
നടത്തുനതനിനുകവണ്ടനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില    5    കകേഭാടനി  രൂ  പ    അധനികേമഭായനി  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  
സചെയ്യുന  .   
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2230-01-103-60—അസന്റിംഘടനിത കമഖലയനിസല സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള സഭാമൂഹഭ്യ സുരക്ഷേ

വനിഹനിതന്റിം : 7,50,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

14.  അസന്റിംഘടനിത  കമഖലയനിസല  സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള  സഭാമൂഹനികേ  സന്റിംരക്ഷേണ
പവര്തനങ്ങള  കേഭാരഭ്യക്ഷേമമഭാക്കുനതനിനുന്റിം  ശഭാകതീകേരനിക്കുനതനിനുമഭായള്ള  3  വഭ്യതഭ്യസ
കേര്മപദ്ധതനികേളക്കുന്റിം  ടനി  പദ്ധതനിയനില  ഉളസപട്ടേനിട്ടുള്ള  അസന്റിംഘടനിത  കമഖലയനിസല
സതീ  സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള  പസവഭാനുകൂലഭ്യന്റിം  കുടനിശനികേ  ഉളസപസട  വനിതരണന്റിം
സചെയ്യുനതനിനുമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില    9.5    കകേഭാടനി  രൂപ     അധനികേമഭായനി  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  
സചെയ്യുന  .  

2230-01-103-53—എകസ്റ്റററ സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള ആശശ്വഭാസനനിധനി

വനിഹനിതന്റിം : 50,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

15.    2013-സല എകസ്റ്റററ സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസട ദുരനിതഭാശശ്വഭാസ പദ്ധതനി കഭദഗതനി സചെയറ
മരണസപടുന  എകസ്റ്റററ  സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസട  നനിയമഭാനുസൃത  അനന്തരഭാവകേഭാശനികേളകറ
2021  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  ധനസഹഭായ  വനിതരണതനിനഭായനി  50    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  ഈ  
ശതീര്ഷകേതനില     ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2230-01-103-34-(10)—കകേരള  ഓകട്ടേഭാസമഭാവബല  സതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷേമനനിധനി  പദ്ധതനി  -  
സന്റിംഭഭാവന

വനിഹനിതന്റിം : 1,00,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

16.   കകേരള ഓകട്ടേഭാസമഭാവബല സതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷേമ പദ്ധതനിയറ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള
തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  1    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ    അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2230-01-103-33-(01)—പരമ്പരഭാഗത  കമഖലയനിസല  സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള  സഭാമ്പതനികേ
സഹഭായന്റിം   -   സന്റിംസ്ഥഭാന പദ്ധതനികേള   (  ജനറല  )  

വനിഹനിതന്റിം :78,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി  )  

17.   പരമ്പരഭാഗത  കമഖലയനിലള്ള  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള/കബഭാര്ഡുകേള  എനനിവയറ
കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുള്ള  ധനസഹഭായന്റിം  നലകകേണ്ടതുള്ളതനിനഭാല  22    കകേഭാടനി  രൂപ  
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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2230-01-103-16—അനഭ്യസന്റിംസ്ഥഭാന കുടനികയറ സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസട പുനരധനിവഭാസപദ്ധതനി

വനിഹനിതന്റിം  : 3,50,00,000   രൂപ   (  പദ്ധതനി  )  

18.   ഇതര സന്റിംസ്ഥഭാന സതഭാഴനിലഭാളനികേളകറ കുറഞ്ഞ വഭാടകേയറ കഹഭാസ്റ്റല സഇൗകേരഭ്യന്റിം
ഒരുക്കുനതനിനുള്ള  പദ്ധതനിയഭായ  അപഭാഘര്  പദ്ധതനികറ  അനുവദനിച്ച  തുകേ
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില    1.5    കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  
സചെയ്യുന  .  

2230-01-103-15—നഗരങ്ങളനിസല  അസന്റിംഘടനിതരഭായ  ദരനിദ്ര  സതഭാഴനിലഭാളനികേളകഭായള്ള
സചെലവകുറഞ്ഞ ഭവനനനിര്മഭാണവന്റിം പഭാകനഷന പുനരധനിവഭാസപദ്ധതനിയന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 80,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

19.    ജനനനി/ഭവനന്റിം പദ്ധതനികേളുസട  പൂര്തതീകേരണതനിനഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില
20    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2230-01-800-86—കേര്മചെഭാരനി പദ്ധതനി

വനിഹനിതന്റിം : 1000 രൂപ (  പദ്ധതനി  )  

20.  പഠനകതഭാസടഭാപന്റിം  സതഭാഴനിലനിസന  മഹതശ്വന്റിം  മനസനിലഭാക്കുകേ  എന
ഉകദ്ദേശഭ്യകതഭാടുകൂടനി  9,  11  എനതീ  കഭാസനിസല  കുട്ടേനികേളകറ  ഒരു  വര്ഷതനിസല
25  ശനനിയഭാഴ്ചകേളനില രണ്ടറ മണനിക്കൂര്  (ആസകേ  50  മണനിക്കൂര്)  സപഭാതുകമഖലഭാ സ്ഥഭാപനന്റിം,
സഹകേരണ സ്ഥഭാപനന്റിം, കേടകേള എനതീ സ്ഥഭാപനങ്ങളനില സതഭാഴനില നലകേനി അവര്കറ ഒരു
കവതനന്റിം നലകുന പദ്ധതനികഭായനി ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില   24.99   ലക്ഷേന്റിം രൂപ   അധനികേമഭായനി  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  
സചെയ്യുന  .  

2230-01-800-87—അതനിഥനി  -  അതനിഥനി  സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസട  രജനികസ്ട്രേഷനുകവണ്ടനിയള്ള  
കസഭാഫറ  സവയര്   (  സമഭാസസബല ആപറ  )  

വനിഹനിതന്റിം: 1000 രൂപ (പദ്ധതനി)

21.  സന്റിംസ്ഥഭാനതറ കൂടനികയറ സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസട വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള കശഖരനിക്കുനതനിനറ
അതനിഥനി സമഭാസസബല ആപറ വനികേസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില   19.79   ലക്ഷേന്റിം  
രൂപ    അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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2230-01-800-85—കവതന  സന്റിംരക്ഷേണ  സന്റിംവനിധഭാനതനിലസട  കവതനന്റിം  വകേമഭാറുന
സ്ഥഭാപനങ്ങളനിസല ജതീവനകഭാര്ക്കുള്ള ആകരഭാഗഭ്യ ഇനഷശ്വറനസറ പദ്ധതനി

വനിഹനിതന്റിം : 1000 രൂപ (പദ്ധതനി)

22.  സന്റിംസ്ഥഭാനതറ  കവതന  സുരക്ഷേഭാ  പദ്ധതനി  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
പദ്ധതനിയനില  അന്റിംഗമഭായനിട്ടുള്ള  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിസല  ആകനിഡെനറ  ഇനഷശ്വറനസറ
നടപനിലഭാക്കുനതനിനറ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില    4.7699    കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  
സചെയ്യുന  .  

വഭ്യഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന വകുപറ

2230-03-001-99—സടയനിനനിന്റിംഗറ ഡെയറകേ റടകറററ

വനിഹനിതന്റിം  :  8,69,09,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

23.   സടയനിനനിന്റിംഗറ  ഡെയറക്ടകററനിസന  വനിവനിധ  സചെലവകേളകഭായനി  അനുവദനിച്ച  തുകേ
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല സമഡെനികല റതീ ഇകമ്പഴ റസ റസമനറ  [01(4)]  ഇനതനില 4.74  ലക്ഷേന്റിം
രൂപയന്റിം യഭാതഭാബത [04(1)] ഇനതനില 8.2 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം സ്ഥലന്റിംമഭാറ ബത [04(2)]
ഇനതനില 0.95 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം അവധനി യഭാതഭാനുകൂലഭ്യന്റിം [04(4)] ഇനതനില 3.23 ലക്ഷേന്റിം
രൂപയന്റിം  സവള്ളകരന്റിം  [05(1)]  ഇനതനില  1.21  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  വവദദ്യുതനി  സചെലവകേള
[05(2)] ഇനതനില 2.6 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം സടലനികഫഭാണ് സചെലവകേള [05(3)] ഇനതനില 2.7
ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം മറനിനങ്ങള  [05(4)]  ഇനതനില  4.2  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം സചെറുകേനിടമരഭാമതറ
പണനികേള  [17]  ഇനതനില  5  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹനങ്ങള  സന്റിംരക്ഷേണവന്റിം
അറകുറപണനികേളുന്റിം  [21(2)]  ഇനതനില  1.24  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  മറ്റു  സചെലവകേള-മറനിനന്റിം
[34(3)]  ഇനതനില  15.75  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  പനി.ഒ.എല.  [45]  ഇനതനില  2.6  ലക്ഷേന്റിം
രൂപയന്റിം  ഉളസപസട  ആസകേ    52.42    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2230-03-001-98—സ്റ്റഭാഫറ സടയനിനനിന്റിംഗറ സന്റിംവനിധഭാനന്റിം വനികേസനിപനികല

വനിഹനിതന്റിം : 66,00,000  രൂപ (പദ്ധതനി)

24.  വകുപനിസല  ജതീവനകഭാര്കറ  ആധുനനികേ  സഭാകങ്കേതനികേ  വനിദഭ്യയനിലന്റിം
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  ഡെനി.ജനി.റനി.  പരനിഷ്ക്കരനിക്കുന  പഭാഠഭ്യപദ്ധതനിയനികന്മേലന്റിം  പരനിശതീലനന്റിം
നലകുനതനിനറ  അനുവദനിച്ച തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഈ ശതീര്ഷകേതനില    9    ലക്ഷേന്റിം  
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  അനുവദനികണസമനറ  
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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2230-03-001-98—സ്റ്റഭാഫറ സടയനിനനിന്റിംഗറ സന്റിംവനിധഭാനന്റിം വനികേസനിപനികല

വനിഹനിതന്റിം : 38,18,000  രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

25.  സ്റ്റഭാഫറ  സടയനിനനിന്റിംഗറ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  അനുവദനിച്ച  തുകേ
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  യഭാതഭാബത  [04(1)]  ഇനതനില  0.35  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം,
സ്ഥലന്റിംമഭാറബത  [04(2)]  ഇനതനില  0.05  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം,  അവധനിയഭാതഭാനുകൂലഭ്യന്റിം
[04(4)]  ഇനതനില  0.14  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം,  സവള്ളകരന്റിം  [05(1)]  ഇനതനില  0.15  ലക്ഷേന്റിം
രൂപയന്റിം,  വവദദ്യുതസചെലവകേള  [05(2)]  ഇനതനില  1  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം,  സടലനികഫഭാണ്
സചെലവകേള  [05(3)]  ഇനതനില  0.29  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം,  മറനിനങ്ങള  [05(4)]  ഇനതനില
0.23 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം  സചെറുകേനിടമരഭാമതറ പണനികേള [17] ഇനതനില 0.60 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം
മറ്റുസചെലവകേള-മറനിനന്റിം  [34(3)]  ഇനതനില  0.23  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം ഉളപസട  ആസകേ    3.04  
ലക്ഷേന്റിം രൂപ ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /   ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  
വഴനി അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2230-03-001-96—വഭ്യഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന വകുപനിസന വനപുണഭ്യന്റിം സമച്ചസപടുതല
പദ്ധതനി

വനിഹനിതന്റിം : 20,00,00,000  രൂപ (പദ്ധതനി)

26.  KASE-സന വനിവനിധ പദ്ധതനികേളകറ അനുവദനിച്ച തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില    4.9    കകേഭാടനി  രൂപ    അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2230-03-001-95—ഐ  .  ടനി  .  സയ ശകനിസപടുത്തുന പവര്തനങ്ങള  

വനിഹനിതന്റിം : 3,00,00,000  രൂപ (പദ്ധതനി)

27.  സന്റിംസ്ഥഭാന ഡെയറക്ടകററനിസന ആധുനനികേവത്കരണതനിനഭായനി അനുവദനിച്ച തുകേ
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില    2    കകേഭാടനി  രൂപ    അധനികേമഭായനി  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  
സചെയ്യുന  .  

2230-03-001-90- (01)—സങ്കേലപറ   -   അഭനിലഭാഷ ജനിലഭാ പരനിപഭാടനി   -   വയനഭാടറ  

വനിഹനിതന്റിം : 1,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

28.   2018-19  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  അനുവദനിച്ച  പുതനിയ  ഐ.ടനി.ഐ.കേളക്കുന്റിം
2020-21  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  ആരന്റിംഭനിക്കുസമനറ  പഖഭ്യഭാപനിച്ചനിട്ടുള്ള  5  പുതനിയ
ഐ.ടനി.ഐ.കേളക്കുമുള്ള പശ്ചഭാതല സഇൗകേരഭ്യസമഭാരുകല,  സടയനിനനികേളകറ ആവശഭ്യമഭായ
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ഉപകേരണ  സന്റിംഭരണന്റിം,  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരതനിലള്ള  സകേട്ടേനിട  നനിര്മഭാണന്റിം  എനനിവയറ
അനുവദനിച്ച  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില    16.66    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി  
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2230-03-003-98—സതഭാഴനിലകേളുസട വവവനിധഭ്യവലകരണന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 52,41,000 രൂപ  (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

29.  സതഭാഴനിലകേളുസട  വവവനിധഭ്യവലകരണതനിനഭായനി  അനുവദനിച്ച  തുകേ
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം വസ്റ്റപന്റുകേളുന്റിം   [12]   ഇനതനില   65,000    രൂപ  
ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  
അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2230-03-003-97—കകേരള കലബര് സവലസഫയര് ഫണ്ടറ നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന വഭ്യകനികേളകറ
പരനിശതീലനന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 1,77,47,000 രൂപ  (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

30. കകേരള കലബര് സവലസഫയര് ഫണ്ടറ നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന വഭ്യകനികേളകറ പരനിശതീലനന്റിം
നലകുനതനിനറ അനുവദനിച്ച തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില   59,000   രൂപ  
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി അനുവദനികണസമനറ  സമനിതനി  
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2230-03-101-99—വഭ്യഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള

വനിഹനിതന്റിം: 215,15,38,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

31.   വനിവനിധ വഭ്യഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളുസട നടതനിപനിനഭായനി സമഡെനികല
റതീ-ഇന്റിംകബഴറസമനറ  [01(4) ]  ഇനതനില  54.85  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം,  യഭാതഭാബത  [04(1)]
ഇനതനില  286.38  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം,  സ്ഥലന്റിംമഭാറബത  [04(2)]  ഇനതനില  4  ലക്ഷേന്റിം
രൂപയന്റിം, അവധനി യഭാതഭാനുകൂലഭ്യന്റിം   [04(4)] ഇനതനില 5.2 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം, സടലനികഫഭാണ്
സചെലവകേള  [05(3)]  ഇനതനില  11.95  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം,  മറനിനങ്ങള  [05(4)]  ഇനതനില
11.88  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം,  വഭാടകേ,  കേരന്റിം,  നനികുതനി  [06]  ഇനതനില  2.5  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം,
കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം വസ്റ്റപന്റുകേളുന്റിം [12] ഇനതനില 137 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം, സചെറുകേനിടമരഭാമതറ
പണനികേള  [17]  ഇനതനില  255  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം,  സതഭാഴനിലപരവന്റിം  പകതഭ്യകേ
കസവനങ്ങളക്കുമുള്ള  സചെലവകേള  [28]  ഇനതനില  114  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം,  സവള്ളകരന്റിം
[34(1)]  ഇനതനില  14 ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം,  വവദദ്യുതസചെലവകേള  [34(2)]  ഇനതനില
79.2 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം, മററ സചെലവകേള-മറനിനന്റിം [34(3)] ഇനതനില 291.94 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം
928/2021.
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ഉളസപസട  ആസകേ    12.679    കകേഭാടനി  രൂപ  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  അനുവദനികണസമനറ   സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  
സചെയ്യുന  .  

2230-03-101-96—വനനിത വഭ്യഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രന്റിം  ,   തനിരുവനന്തപുരന്റിം  

വനിഹനിതന്റിം : 3,78,53,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

32.  തനിരുവനന്തപുരത്തുള്ള വനനിതഭാ ഐ.ടനി.ഐ.-യസട നടതനിപനിനഭായനി സമഡെനികല
റതീ-ഇന്റിംകബഴറസമനറ  [01(4)]  ഇനതനില  1.35  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  യഭാതഭാബത  [04(1)]
ഇനതനില  3.15  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  സ്ഥലന്റിംമഭാറബത  [04(2)]  ഇനതനില  0.93  ലക്ഷേന്റിം
രൂപയന്റിം അവധനി യഭാതഭാനുകൂലഭ്യന്റിം  [04(4)]ഇനതനില  0.41  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം സടലനികഫഭാണ്
സചെലവകേള  [05(3)]  ഇനതനില  0.09  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  മറനിനങ്ങള  [05(4)]  ഇനതനില
0.32 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം സസസ്റ്റപന്റുകേളുന്റിം [12]  ഇനതനില 5 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം
സവള്ളകരന്റിം  [34(1)]  ഇനതനില  0.15  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം സസവദദ്യുതനി  സചെലവകേള  [34(2)]
ഇനതനില 2.55 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം മററ സചെലവകേള-മറനിനന്റിം [34(3)] ഇനതനില 4.43 ലക്ഷേന്റിം
രൂപയന്റിം  ഉളസപസട  ആസകേ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില    18.38    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  
സചെയ്യുന  .  

2230-03-101-87—ഐ  .  ടനി  .  ഐ  .  കേളുസട നവതീകേരണന്റിം  

വനിഹനിതന്റിം : 16,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

33.   ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനിസല  നനിലവനിലള്ള കടഡുകേള,  ഉപകേരണങ്ങള എനനിവയസട
നവതീകേരണതനിനഭായനി  അനുവദനിച്ച  തുകേ അപരഭ്യഭാപ് തമഭായതനിനഭാല മറ്റു  സചെലവകേള  [34]
ഇനതനില 282.05 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം സചെറുകേനിട മരഭാമത്തു പണനികേള [17] ഇനതനില 117.95
ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  ഉളസപസട  ആസകേ    4    കകേഭാടനി  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  
സചെയ്യുന  .  

2230-03-101-76—വഭ്യഭാവസഭായനികേ  സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുന്റിം  പരനിശതീലകേര്ക്കുന്റിം  ആധുനനികേ
സതഭാഴനില പരനിശതീലനന്റിം

വനിഹനിതന്റിം :  1,12,25,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

34.  വഭ്യഭാവസഭായനികേ  സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുന്റിം  പരനിശതീലകേര്ക്കുന്റിം  ആധുനനികേ  സതഭാഴനില
പരനിശതീലനന്റിം  നലകുനതനിനഭായനി  സ്ഥഭാപനിച്ചനിട്ടുള്ള  എ.വനി.റനി.എസറ.  കേളമകശരനി  എന
സ്ഥഭാപനതനിനറ  സമഡെനികല റതീ -ഇകമ്പഴറസമനറ  [01(4)]  ഇനതനില  2.32  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം
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യഭാതഭാബത  [04(1)]  ഇനതനില  1.54  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  സ്ഥലന്റിംമഭാറബത  [04(2)]
ഇനതനില 0.34 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം അവധനിയഭാതഭാനുകൂലഭ്യന്റിം [04(4)] ഇനതനില 0.43 ലക്ഷേന്റിം
രൂപയന്റിം സടലനികഫഭാണ് സചെലവകേള  [05(3)]  ഇനതനില  0.23  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം മറനിനങ്ങള
[05(4)]  ഇനതനില 0.15  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം സചെറുകേനിട മരഭാമതറ പണനികേള [17]  ഇനതനില
2.39  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം മററ  സചെലവകേള മറനിനന്റിം  [34(3)]  ഇനതനില  3.67  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം
ഉളസപസട  ആസകേ    11.07    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ  
സചെയ്യുന  .  

2230-03-101-74—വനനിതഭാ സഎ  .  ടനി  .  സഎ  .  കേള സ്ഥഭാപനികല   (  സതഭാഴനില പരനിശതീലനതനിസല  
ലനിന്റിംഗ വനികവചെനന്റിം ലഘൂകേരനികല  )  

വനിഹനിതന്റിം:  2,86,67,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

35.  സതഭാഴനില  പരനിശതീലനതനിസല  ലനിന്റിംഗവനികവചെനന്റിം  ലഘൂകേരനികഭാന  ഉകദ്ദേശനിച്ചറ
സ്ഥഭാപനിക്കുന വനനിതഭാ സഎ.ടനി.സഎ.കേളുസട നടതനിപനിനഭായനി സമഡെനികല റതീ-ഇകമ്പഴറസമനറ
[01(4)]  ഇനതനില  2.3  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം യഭാതഭാബത  [04(1)]  ഇനതനില  3.02  ലക്ഷേന്റിം
രൂപയന്റിം  സ്ഥലന്റിംമഭാറബത  [04(2)]  ഇനതനില  0.25  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം
അവധനിയഭാതഭാനുകൂലഭ്യന്റിം  [04(4)]  ഇനതനില  0.39  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  സടലനികഫഭാണ്
സചെലവകേള  [05(3)]  ഇനതനില  0.44  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  ഓഫതീസറ  സചെലവകേള  [05(4)]
ഇനതനില 0.40 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം വസ്റ്റപന്റുകേളുന്റിം [12]  ഇനതനില 1.65
ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം  വവദദ്യുതനി  സചെലവകേള  [34(2)]  ഇനതനില  0.54  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം മററ
സചെലവകേള-മറനിനന്റിം  [34(3)]  ഇനതനില  0.75  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  ഉളസപസട  ആസകേ    9.74  
ലക്ഷേന്റിം രൂപ ഈ ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /   ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  
വഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2230-03-101-73—ഭഭാഷഭാ നപ്യൂനപക്ഷേ പകദശങ്ങളനിസല സഎ  .  ടനി  .  സഎ  .  കേള ശകനിസപടുതല  

വനിഹനിതന്റിം :  88,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

36.  ഭഭാഷഭാ നപ്യൂനപക്ഷേ പകദശമഭായ ഇടുകനി ജനിലയനിസല ചെനിതനിരപുരന്റിം, കേഭാസര്കഗഭാഡെറ
ജനിലയനിസല  കുറനികകഭാല,  പഭാലകഭാടറ  ജനിലയനിസല  സകേഭാഴനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറ  എനതീ  സഎ.ടനി.സഎ.
കേളക്കുള്ള  സകേട്ടേനിട  നനിര്മഭാണന്റിം,  ഉപകേരണ  സന്റിംഭരണന്റിം  എനനിവയനുവദനിച്ച  തുകേ
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  4.12    കകേഭാടനി  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  
സചെയ്യുന  .  
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2230-03-101-70—സഎ  .   ടനി  .   സഎ  .   സടയനിനനികേളക്കുള്ള കപഭാഷകേഭാഹഭാര പദ്ധതനി  

വനിഹനിതന്റിം :  8,20,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

37.  സഎ.ടനി.സഎ.  സടയനിനനികേളകറ  നനിലവനിലള്ള  കപഭാഷകേഭാഹഭാര  പദ്ധതനി
തുടരുനതനിനുന്റിം  2021-22-സല ബഡ്ജറനില പഖഭ്യഭാപനിച്ച ഇടുകനി,  വയനഭാടറ,  കേഭാസര്കഗഭാഡെറ
എനതീ  ജനിലകേളനിസല  സഎ.ടനി.സഎ.കേളക്കുന്റിം  പഭാലകഭാടറ  ജനിലയനിസല  സകേഭാഴനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറ
സഎ.ടനി.സഎയന്റിം  ടനി  പദ്ധതനിയസട  ഗുണഫലന്റിം  ലഭഭ്യമഭാക്കുനതനിനുന്റിം  അനുവദനിച്ച  തുകേ
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില    6.8    കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  
സചെയ്യുന  .  

2230-03-101-68—പരസഭ്യന്റിം  /  പബ്ളനിസനിറനി  

വനിഹനിതന്റിം:  95,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

38. വകുപനിസന  പരസഭ്യന്റിം,  പചെരണന്റിം  എന  ശതീര്ഷകേതനില  അനുവദനിച്ച  തുകേ
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില    5    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  
സചെയ്യുന  .  

2230-03-101-65-03—വഭ്യഭാവസഭായനികേ മൂലഭ്യവര്ദ്ധനിത കപഭാഗ്രേഭാമനിനു കവണ്ടനിയള്ള വനപുണഭ്യ
ശഭാകതീകേരണന്റിം   (  വസ്ട്രേവറ  )  

വനിഹനിതന്റിം:  3,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

39.   സതരസഞ്ഞടുത  സഎ.ടനി.സഎ.കേളനില  വസ്ട്രേവറ  പദ്ധതനി  നടപനിലഭാകഭാന
അനുവദനിച്ച  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില    12.82    കകേഭാടനി  രൂപ  
അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി  
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2230-03-101-56—വനപുണഭ്യ കേര്മകസന

വനിഹനിതന്റിം :  75,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

40.  സഎ.ടനി.സഎ.കേളനില വനപുണഭ്യ കേര്മകസന രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനറ  അനുവദനിച്ച
തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില    25    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  
സചെയ്യുന  .  
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2230-03-101-54—കകേരള  കസ്റ്റററ  അപനനിസ്ഷനിപറ  പകമഭാഷന  സ് കേനിന്റിം
(  സകേ  .  എസറ  .   എ  .  പനി  .  എസറ  .)  

വനിഹനിതന്റിം :  50,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

41. അപനനിസ്ഷനിപറ നലകുന സചെറുകേനിട വഭ്യവസഭായ സ്ഥഭാപനങ്ങളകറ സഭാമ്പതനികേ
സഹഭായന്റിം  നലകുന  ഈ  പദ്ധതനിയറ  അനുവദനിച്ച  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില    10    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  
വഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2230-03-102-99—കദശതീയ സതഭാഴനിലഭഭ്യസന പരനിപഭാടനികേള

വനിഹനിതന്റിം :  6,18,47,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

  42.   കദശതീയ സതഭാഴനിലഭഭ്യസന പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  സമഡെനികല
റതീ-ഇകമ്പഴറസമനറ  [01(4)]  ഇനതനില  10.55  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  യഭാതഭാബത  [04(1)]
ഇനതനില 6.3 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം സ്ഥലന്റിംമഭാറബത [04(2)] ഇനതനില 0.4 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം
അവധനിയഭാതഭാനുകൂലഭ്യന്റിം  [04(4)]  ഇനതനില  0.71  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  സവള്ളകരന്റിം  [34(1)]
ഇനതനില  0.36  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം വവദദ്യുതനി സചെലവകേള  [34(2)]  ഇനതനില  1.6  ലക്ഷേന്റിം
രൂപയന്റിം സടലനികഫഭാണ് സചെലവകേള [05(3)]  ഇനതനില  0.62  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം മറനിനങ്ങള
[05(4)]  ഇനതനില 0.75  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം കസഭാളര്ഷനിപ്പുന്റിം വസ്റ്റപന്റുകേളുന്റിം [12]  ഇനതനില
7.5  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം സചെറുകേനിട മരഭാമതറ പണനികേള  [17]  ഇനതനില  50  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം
സതഭാഴനിലപരവന്റിം പകതഭ്യകേ കസവനങ്ങളക്കുമുള്ള സചെലവകേള  [28]  ഇനതനില  7.3  ലക്ഷേന്റിം
രൂപയന്റിം  ഉളസപസട  ആസകേ    86.09    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  
സചെയ്യുന  .  

2230-03-102-98—സതഭാഴനിലഭഭ്യസന പരനിശതീലന പദ്ധതനി ശകനിസപടുതല

വനിഹനിതന്റിം :  65,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

43.   കനഭാര്ക,  ഇനഡെസ്ട്രേതീസറ  ഡെനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  എനനിവയസട  സഹകേരണകതഭാസട
ആര്. ഐ. സസനറുകേളനില എന്റിംകപഭായബനിലനിറനി സസനറുകേള തുടങ്ങുവഭാനുന്റിം ഓകരഭാ ആര്.ഐ.
സസനറുകേളനിലന്റിം സടയനിനനികേളകറ എന്റിംകപഭായബനിലനിറനി എനഹഭാനസസ്മെനറ കപഭാഗ്രേഭാന്റിം എനനിവ
ആരന്റിംഭനിക്കുനതനിനുന്റിം  അനുവദനിച്ച  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില
35   ലക്ഷേന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണ  
സമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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4250-00-190-95—ഇകേശ്വറനി സന്റിംഭഭാവന കകേസറ 

വനിഹനിതന്റിം :  14,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

44.  KASE-സന വനിവനിധ പദ്ധതനികേളകറ അനുവദനിച്ച തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില    7.1    കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി     ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

4250-00-800-98—ഇനഡെസ്ട്രേനിയല  സടയനിനനിന്റിംഗറ  വകുപനിസന  സ്റ്റഭാഫറ  സടയനിനനിന്റിംഗറ
സന്റിംവനിധഭാനന്റിം വനികേസനിപനികല

വനിഹനിതന്റിം :  22,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

45.  ജതീവനകഭാര്കറ  ആധുനനികേ  സഭാകങ്കേതനികേ  വനിദഭ്യയനിലന്റിം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി
ഡെനി.ജനി.റനി.  പരനിഷ്ക്കരനിക്കുന പഭാഠഭ്യപദ്ധതനിയനികന്മേലന്റിം പരനിശതീലനന്റിം നലകുനതനിനറ അനുവദനിച്ച
തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില    3    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ     അധനികേമഭായനി  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  
സചെയ്യുന  .  

4250-00-800-95—പുതനിയ ഐ  .  ടനി  .  ഐ  .  കേള സജതീകേരനിക്കുന  

വനിഹനിതന്റിം : 7,90,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

46.  കേഴനിഞ്ഞവര്ഷന്റിം  അനുവദനിച്ച  ഐ.ടനി.ഐ.കേളുസട  സകേട്ടേനിട  നനിര്മഭാണതനിനുന്റിം
ഉപകേരണ  സന്റിംഭരണതനിനുന്റിം  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില    10    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  
വഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

ഫഭാകേ റടറതീസറ & കബഭായനികലഴ റസറ വകുപറ

2230-01-102-99 —വഭ്യവസഭായശഭാല ഡെയറകേ റടറഭാഫതീസറ

വനിഹനിതന്റിം : 17,73,24,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

47.  ഫഭാക്ടറതീസറ  ആനറ  കബഭായനികലഴറ  വകുപനിസന  നടതനിപനിനഭായനി  യഭാതഭാബത
[04(1)]  ഓഫതീസറ സചെലവകേള  [05]  വഭാടകേ,  കേരന്റിം,  നനികുതനി  [06],  കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങള
സന്റിംരക്ഷേണവന്റിം  അറകുറപണനികേളുന്റിം  [21(2)]  പനി.ഒ.എല.  [45]  എനതീ  ഇനങ്ങളനില
അനുവദനിച്ചനിട്ടുള്ള തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  16.76    ലക്ഷേന്റിം രൂപ ഈ ശതീര്ഷകേതനില  
അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി  
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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2230-01-102-95—കജഭാലനി സുരക്ഷേനിതതശ്വവന്റിം ആകരഭാഗഭ്യ പവര്തനവന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 2,00,25,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

48.  യഭാതഭാബത [04(1)]  ഓഫതീസറ സചെലവനിനങ്ങള [05]  കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങളുസട
സന്റിംരക്ഷേണവന്റിം  അറകുറപണനികേളുന്റിം  [21(2)]  പനി.ഒ.എല.  [45]  എനതീ  ഇനങ്ങളനില
അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന  തുകേ  കുറവഭാകേയഭാല  12.53    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  ഈ    ശതീര്ഷകേതനില  
അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണ   സമനറ  സമനിതനി  
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

വഭ്യഭാവസഭായനികേ ടനിബപ്യൂണലകേള ആനറ കലബര് കകേഭാടതനികേള

2230-01-101-95—വഭ്യഭാവസഭായനികേ ടനിബപ്യൂണല  ,   കകേഭാഴനികകഭാടറ  

വനിഹനിതന്റിം : 1,07,50,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

49.  വഭ്യഭാവസഭായനികേ ടനിബപ്യൂണല കകേഭാഴനികകഭാടറ എന സ്ഥഭാപനതനിനറ വഭാടകേ, കേരന്റിം,
നനികുതനി  [06]  ഇനതനില  1.14    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  
സചെയ്യുന  .  

2230-01-101-94—വഭ്യഭാവസഭായനികേ ടനിബപ്യൂണല  ,   സകേഭാലന്റിം  

വനിഹനിതന്റിം : 1,01,11,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

50.   വഭ്യഭാവസഭായനികേ  ടനിബപ്യൂണല,  സകേഭാലന്റിം  എന  സ്ഥഭാപനതനിനറ  വഭാടകേ,  കേരന്റിം,
നനികുതനി  [06]  ഇനതനില  10,000    രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  
സചെയ്യുന  .  

2230-01-101-93—സതഭാഴനില കകേഭാടതനി  ,   സകേഭാലന്റിം  

വനിഹനിതന്റിം : 87,09,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

51.   സതഭാഴനില കകേഭാടതനി,  സകേഭാലന്റിം എന സ്ഥഭാപനതനിനറ  അവധനി യഭാതഭാനുകൂലഭ്യന്റിം
[04(4)] ഇനതനില 1.5 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം ഓഫതീസറ സചെലവകേള മറനിനന്റിം [05(4)] ഇനതനില
1.47  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  ഉളസപസട  ആസകേ    2.97    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  
അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി  
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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2230-01-101-92—സതഭാഴനില കകേഭാടതനി  ,   കകേഭാഴനികകഭാടറ  

വനിഹനിതന്റിം : 84,13,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

52.   സതഭാഴനില  കകേഭാടതനി,  കകേഭാഴനികകഭാടറ  എന  സ്ഥഭാപനതനിനറ  ശമ്പളന്റിം  [01(1)]

ഇനതനില 3.35 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം ക്ഷേഭാമബത  [01(2)] ഇനതനില 34.68 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം

വതീട്ടുവഭാടകേ,  അലവനസറ  [01(3)]  ഇനതനില  3.35  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  സമഡെനികല

റതീ-ഇകമ്പഴ റസ് സമനറ [01(4)] ഇനതനില 1.91 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം കവതനന്റിം [02(1)] ഇനതനില

0.7  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  ക്ഷേഭാമബത  [02(2)]  ഇനതനില  0.7  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  മററ

അലവനസുകേള  [02(3)]  ഇനതനില  0.01  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  യഭാതഭാബത  [04(1)]

ഇനതനില  0.93  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം ഓഫതീസറ  സചെലവകേള മറനിനങ്ങള  [05(4)]  ഇനതനില

0.61  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  ഉളസപസട  ആസകേ    46.24    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  

അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി  

ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2230-01-101-91—സതഭാഴനില കകേഭാടതനി  ,   എറണഭാകുളന്റിം  

വനിഹനിതന്റിം : 1,00,92,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

53.  സതഭാഴനില കകേഭാടതനി,  എറണഭാകുളന്റിം എന സ്ഥഭാപനതനിനറ  വവദദ്യുതനി സചെലവറ

[05(2)]  ഇനതനില  0.15  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  സടലനികഫഭാണ്  ചെഭാര്ജറ  [05(3)]  ഇനതനില

0.1  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം വഭാടകേ,  കേരന്റിം,  നനികുതനി  [06]  ഇനതനില 2 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം ഉളസപസട

ആസകേ    2.25    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി     ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  

ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2230-01-101-86—വഭ്യഭാവസഭായനികേ ടനിബപ്യൂണല  ,   ഇടുകനി  

വനിഹനിതന്റിം : 95,49,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

54.   വഭ്യഭാവസഭായനികേ  ടനിബപ്യൂണല,  ഇടുകനി  എന  സ്ഥഭാപനതനിനറ  യഭാതഭാബത

[04(1)]  ഇനതനില  2.12  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം  അവധനി  യഭാതഭാനുകൂലഭ്യന്റിം  [04(4)]  ഇനതനില

1.45  ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം ഓഫതീസറ സചെലവകേള മറനിനങ്ങള  [05(4)]  ഇനതനില  1.27  ലക്ഷേന്റിം

രൂപയന്റിം  കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹന  സന്റിംരക്ഷേണവന്റിം  അറകുറപണനികേളുന്റിം  [21(2)]  ഇനതനില

0.23 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം പനി.ഒ.എല. [45] ഇനതനില 2.52 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം ഉളസപസട ആസകേ

7.59    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  

ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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2230-01-101-80—വഭ്യഭാവസഭായനികേ ടനിബപ്യൂണല  ,   തനിരുവനന്തപുരന്റിം  

വനിഹനിതന്റിം : 1,10,56,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

55.  വഭ്യഭാവസഭായനികേ  ടനിബപ്യൂണല,  തനിരുവനന്തപുരന്റിം  എന  സ്ഥഭാപനതനിനറ
വഭാഹനങ്ങളുസട  വഭാടകേ  ഇനതനില  തുകേ  അനുവദനിച്ചനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല  [97]  എന
ഇനതനില  3.6    ലക്ഷേന്റിം രൂപ ഈ ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി     ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

നഭാഷണല എന്റിംകപഭായ റസമനറ സര്വ്വതീസറ (കകേരളന്റിം)

2230-02-001-99—എന്റിംകപഭായ റസമനറ എകേ റസ്കചെഞ്ചുകേള

വനിഹനിതന്റിം : 76,40,96,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

56.  എന്റിംകപഭായ്സമനറ  എകറകചെഞ്ചുകേളുസട  നടതനിപനിനഭായനി  യഭാതഭാബത  [04(1)]
ഇനതനില  0.5  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  വവദദ്യുതനി  സചെലവകേള  [05(2)]  ഇനതനില  5  ലക്ഷേന്റിം
രൂപയന്റിം  വഭാടകേ,  കേരന്റിം,  നനികുതനി  [06]  ഇനതനില  10  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  കമഭാകട്ടേഭാര്
വഭാഹനങ്ങളുസട സന്റിംരക്ഷേണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം [21(2)] ഇനതനില 0.1 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം
ഉളസപസട  ആസകേ    15.6    ലക്ഷേന്റിം രൂപ ഈ ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2230-02-101-93-33—എന്റിംകപഭായ റസമനറ  എകേ റസ്കചെഞ്ചുകേളനില  രജനിസ്റ്റര്  സചെയ
ഭനിനകശഷനിയള്ളവര്കഭായള്ള  പുനരധനിവഭാസവന്റിം  കക്ഷേമപവര്തനവന്റിം
(  വകേവലഭ്യ  )-   സബ്സനിഡെനികേള  

വനിഹനിതന്റിം : 3,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

57.  വകേവലഭ്യ പദ്ധതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനറ അനുവദനിച്ച തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില    2    കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2230-02-101-92—മളട്ടേനിപര്പസറ കജഭാബറ കബുകേള

വനിഹനിതന്റിം : 88,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

58. മളട്ടേനിപര്പസറ  കജഭാബറ  കബുകേള  എന  പദ്ധതനി  മുകഖന  സബ്സനിഡെനി
നലകുനതനിനഭായനി വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല 12   ലക്ഷേന്റിം രൂപ ഈ  
ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണ  
സമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

928/2021.



24

2230-02-101-91-33—രജനിസ്റ്റര്  സചെയനിട്ടുള്ള  സതഭാഴനില  രഹനിതരഭായ  വനിധവകേള  /  
ഉകപക്ഷേനികസപട്ടേവര്  /  കവര്പനിരനിഞ്ഞവര്    /    അവനിവഭാഹനിതര്  /  വനിവഭാഹന്റിം  
കേഴനികഭാത അമമഭാര് എനനിവര്ക്കുള്ള സശ്വയന്റിം സതഭാഴനില പദ്ധതനി  -  
സബ്സനിഡെനികേള

വനിഹനിതന്റിം : 9,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

59.  ശരണഭ്യ പദ്ധതനി പകേഭാരന്റിം വഭായ റപകേള അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി അനുവദനിച്ചനിട്ടുള്ള
തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില    3    കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  
സചെയ്യുന  .  

2230-02-101-89—പട്ടേനികേജഭാതനി  പട്ടേനികേ  വര്ഗ്ഗകഭാര്കറ  പരനിശതീലനവന്റിം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്റിം
നലകേഭാന കകേന്ദ്രന്റിം സ്ഥഭാപനികല  

വനിഹനിതന്റിം : 1,10,64,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

60.  ഉകദഭ്യഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളകറ  നലകുന  വസ്റ്റപന്റുകേളുന്റിം  ഫഭാകലറനികേളക്കുള്ള
ഓണകററനിയവന്റിം  വര്ദ്ധനിപനിച്ചതനിനഭാല  മറ്റു  സചെലവകേള-മറനിനന്റിം  [34(3)]  ഇനതനില
1.479    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

6250-60-800-96—രജനിസ്റ്റര് സചെയ സതഭാഴനിലനിലഭാത വനിധവകേള  /  വനിജനമഭായ  /  വനിവഭാഹകമഭാചെനിത  /  
അവനിവഭാഹനിതയഭായ  സതീ  /  അവനിവഭാഹനിതയഭായ  അമ  എനനിവര്ക്കുള്ള  
സശ്വയന്റിം സതഭാഴനില പദ്ധതനി   (SARANYA)  

വനിഹനിതന്റിം : 9,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

61. ശരണഭ്യ  പദ്ധതനി  മുകഖന  വഭായ്പ  നലകുനതനിനറ  അനുവദനിച്ചനിട്ടുള്ള  തുകേ
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില    3    കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  
സചെയ്യുന  .  

കകേരള ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂട്ടേറ ഓഫറ കലബര് ആനറ എന്റിംകപഭായ്സമ നറ (കേനിസല)

2230-03-101-66-36 —കകേരള  ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂട്ടേറ  ഓഫറ  കലബര്  ആനറ  എന്റിംകപഭായ്സമനറ  -  
സഹഭായധനന്റിം   -   ശമ്പകളതരന്റിം  

വനിഹനിതന്റിം :  2,00,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

62.  കേനിസലയനില  നനിലവനിലള്ള  സതീമുകേളനില  കൂടുതല  ഗകവഷണ  പഠനങ്ങളുന്റിം
പസനിദ്ധതീകേരണങ്ങളുന്റിം  ഉളസപടുത്തുന  പവര്തനങ്ങളകറ  അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന  തുകേ
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അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില    1.7    കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  
സചെയ്യുന  .  

2230-03-101-66-31—കകേരള  ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂട്ടേറ  ഓഫറ  കലബര്  ആനറ  എന്റിംകപഭായ്സമനറ  -  

സഹഭായധനന്റിം   -   ശമ്പളന്റിം  

വനിഹനിതന്റിം : 25,08,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

63.  കേനിസലയനിസല  ജതീവനകഭാരുസട  ശമ്പളവന്റിം  ആനുകൂലഭ്യങ്ങളുന്റിം  മററ  സസദനന്റിംദനിന

സചെലവകേളക്കുന്റിം  അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില

19.35    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  

വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2230-03-101-52—കകേരള ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂട്ടേറ ഓഫറ കലബര് ആനറ എന്റിംകപഭായ്സമനനിസന   (KILE)  

കദശതീയ തലതനിലള്ള ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂട്ടേറ ആയനി  വനികേസനിപനികല

വനിഹനിതന്റിം : 1,000  രൂപ  (പദ്ധതനി)

64.  കേനിസല  കേഭാമ്പസനിസന  കദശതീയ  നനിലവഭാരമുള്ള  പരനിശതീലന  ഗകവഷണ

സ്ഥഭാപനമഭായനി  ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള  പവര്തനങ്ങളകറ  അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന  തുകേ

അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില    1.9999    കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  

സചെയ്യുന  .  

2230-03-101-51—കകേരള ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂട്ടേറ ഓഫറ കലബര് ആനറ എന്റിംകപഭായ്സമനനിസന   (KILE)  

കകേഭാഴനികകഭാടറ ജനിലയനിലള്ള പഭാകദശനികേ കകേന്ദ്രന്റിം

വനിഹനിതന്റിം: 1,000  രൂപ (പദ്ധതനി)

65.  കേനിസലയസട  പവര്തനന്റിം  മലബഭാര്  കമഖലയനികലകറ  കൂടുതല

വഭ്യഭാപനിപനിക്കുനതനിനറ  കകേഭാഴനികകഭാടറ  റതീജനിയണല  സസനര്  ആരന്റിംഭനിക്കുനതനിനഭായനി

അനുവദനിച്ച  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില    14.99    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  

അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി  

ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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ഒസഡെസപകേറ

2230-01-103-10—ഓവര്സതീസറ  സഡെവലപ്സമനറ  ആനറ  എന്റിംകപഭായ്സമനറ  പകമഭാഷന
കേണ്സളട്ടേനറസറ   (  ഒസഡെപനിസനി  )   ലനിമനിറഡെറ                      

വനിഹനിതന്റിം : 90,00,000  രൂപ  (പദ്ധതനി)

66.  ഒസഡെസപകനിസന  2021-2022  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  പദ്ധതനികേളുസട
നടതനിപനിനറ  അനുവദനിച്ച  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  20    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  ഇഇൗ  
ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണ  
സമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVII—വനിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസന്റിം, കേഭായനികേവനികനഭാദന്റിം, കേല, 
സന്റിംസഭാരന്റിം

കവഭാട്ടേറ സചെയതറ   :  23883,53,56,000 രൂപ

ചെഭാര്ജറ സചെയതറ  :  18,90,000 രൂപ 

4202-02-800-95—ഐ  .  ടനി  .  ഐ  .   സകേട്ടേനിടങ്ങള  -  മരഭാമത്തു പണനികേള  

വനിഹനിതന്റിം : 13,03,00,000 രൂപ (പദ്ധതനി)

67.    2018-19  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  അനുവദനിച്ച  പുതനിയ  ഐ.ടനി.ഐ.കേളക്കുന്റിം
2020-21  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  ആരന്റിംഭനിക്കുസമനറ  പഖഭ്യഭാപനിച്ചനിട്ടുള്ള  5  പുതനിയ
ഐ.ടനി.ഐ.കേളക്കുമുള്ള പശ്ചഭാതല സഇൗകേരഭ്യസമഭാരുകല,  സടയനിനനികേളകറ ആവശഭ്യമഭായ
ഉപകേരണ  സന്റിംഭരണന്റിം,  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരതനിലള്ള  സകേട്ടേനിടനനിര്മഭാണന്റിം  എനനിവയറ
അനുവദനിച്ച  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില    11.97    കകേഭാടനി  രൂപ  
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി  
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XVIII—വവദഭ്യസഹഭായരന്റിംഗവന്റിം
                                      സപഭാതുജനഭാകരഭാഗഭ്യവന്റിം

കവഭാട്ടേറ സചെയതറ : 8266,14,87,000 രൂപ

ചെഭാര്ജറ സചെയതറ : 11,73,000 രൂപ

ഇനഷശ്വറനസറ സമഡെനികല വനിഭഭാഗന്റിം

2210-01-102-99—ഭരണവനിഭഭാഗന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 9,52,03,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

68.  ഇനഷശ്വറനസറ  സമഡെനികല  സര്വ്വതീസസറ  ഡെയറക്ടറുസട  ഉപകയഭാഗതനിനഭായനി
കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹനങ്ങള  വഭാങ്ങല  21[1]  ഇനതനില  10  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം
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വനിവരസഭാകങ്കേതനികേവനിദഭ്യ  [99]  ഇനതനില  2.5  ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  ഉളസപസട  ആസകേ
12.5    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2210-01-102-98—ഡെനിസസ്പെനസറനികേള

വനിഹനിതന്റിം : 1,94,25,38,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

69.  ഡെനിസസ്പെനസറനികേളനില  2021-22  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില  കമഭാകട്ടേഭാര്
വഭാഹനങ്ങള സന്റിംരക്ഷേണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം   [21(2)]    ഇനതനില   2.34   ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം  
സവള്ളകരന്റിം   [34(1)]   ഇനതനില   10   ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം പനി  .  ഒ  .  എല  . [45]   ഇനതനില   4   ലക്ഷേന്റിം  
രൂപയന്റിം  ഉളസപസട  ആസകേ    16.34    ലക്ഷേന്റിം  രൂപ   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി  
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി   വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  
സചെയ്യുന  .  

2210-01-102-96—ഇ  .  എസറ  .  ഐ  .  യസടകേതീഴനിലള്ള  പകതഭ്യകേ  ഘടകേ  പദ്ധതനികേളക്കുള്ള  
സചെലവറ

വനിഹനിതന്റിം : 73,40,43,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

70.  ഇ.എസറ.ഐ.യസടകേതീഴനിലള്ള  പകതഭ്യകേ  ഘടകേ  പദ്ധതനികേളുസട  2021-22
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  നടതനിപനിനഭായനി  ഡ്രഗ്സുന്റിം  ഡ്രസനിന്റിംഗ്സുന്റിം    [01]    ഇനതനില  
19    കകേഭാടനി  രൂപയന്റിം  സമഡെനികല  റതീ  -  ഇകമ്പഴറസമനറ    [04]    ഇനതനില    5    കകേഭാടനി  രൂപയന്റിം  
വഭാഹനന്റിം  വഭാങ്ങല    [05]    ഇനതനില    0.9999    ലക്ഷേന്റിം  രൂപയന്റിം  യൂണനിസറഭാനനിനറ  
25,000   രൂപയറ മുകേളനില സചെലവറ വരുന യകനഭാപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങല    [07]   ഇനതനില  
6    കകേഭാടനി  രൂപയന്റിം  ഇ  .  എസറ  .  ഐ  .    പദ്ധതനികേളകറ  വവദഭ്യസുരക്ഷേ  നലകുനതനിനറ  
കവണ്ടനിയള്ള സചെലവറ    [12]    ഇനതനില    2.03    കകേഭാടനി രൂപയന്റിം ഉളസപസട ആസകേ    33.0299  
കകേഭാടനി രൂപ    ഈ ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  
വകേയനിരുതണ   സമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXIX—വവദദ്യുത പദ്ധതനികേള

കവഭാട്ടേറ സചെയതറ   -  453,04,00,000 രൂപ

ചെഭാര്ജറ സചെയതറ -  ഇല

കകേരള കസ്റ്റററ ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡെറ ലനിമനിറഡെറ

2801-80-101-99—വനിദപ്യൂച്ഛകനി സഇൗജനഭ്യ നനിരകനില വനിതരണന്റിം സചെയ്യുനതനിനറ  വനിദദ്യുച്ഛകനി
കബഭാര്ഡെനിനുള്ള ദ്രവഭ്യസഹഭായന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 1000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

71.  പതനിമഭാസ  ഉപകഭഭാഗന്റിം  120  യൂണനിറനില  തഭാസഴയള്ള  ഗഭാര്ഹനികേ
ഉപകഭഭാകഭാകസളയന്റിം  കേഭാര്ഷനികേ  ഉപകഭഭാകഭാകസളയന്റിം  തഭാരനിഫറ  വര്ദ്ധനയനിലനനിനന്റിം
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ഒഴനിവഭാകനിയതുമൂലമുള്ള  നഷന്റിം  നനികേതഭാനുള്ള  സബ്സനിഡെനി  2021-22  വര്ഷതനില
തുടരുനതനിനറ  768.24  കകേഭാടനി  രൂപയന്റിം  20  യൂണനിററ  വസര  വവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗമുള്ള
ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാകഭാകസള  വവദദ്യുതനി  ചെഭാര്ജറ  അടയനതനില  നനിനറ  ഒഴനിവഭാകനിയതറ
മൂലമുള്ള നഷന്റിം നനികേതഭാനുള്ള സബ്സനിഡെനി 2021-22-ല തുടരുനതനിനറ 80 ലക്ഷേന്റിം രൂപയന്റിം
ഉളസപസട 769.04   കകേഭാടനി രൂപ ഈ ശതീര്ഷകേതനില അധനികേമഭായനി   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2801-80-101-92—കകേരള  വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനിയനില  നനിനന്റിം  ലഭനികകണ്ട  വവദദ്യുതനി

ചെഭാര്ജനിസന  കുടനിശനികേ  എഴുതനി  തള്ളനിയതുമൂലമുണ്ടഭായ  നഷന്റിം

പരനിഹരനിക്കുനതനിനറ  കകേരള  സന്റിംസ്ഥഭാന  വനിദദ്യുച്ഛകനി  കബഭാര്ഡെനിനറ

നലകുന ധനസഹഭായന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 3,31,67,00,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

72.  കകേരള  വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനിയനില  നനിനന്റിം  ലഭനികകണ്ട  വവദദ്യുതനി  ചെഭാര്ജനിസന

കുടനിശനികേ എഴുതനിതള്ളനിയതറ മൂലമുണ്ടഭായ നഷന്റിം പരനിഹരനിക്കുനതനിനറ സന്റിംസ്ഥഭാന വനിദദ്യുച്ഛകനി

കബഭാര്ഡെനിനറ  നലകുന ധനസഹഭായതനിനഭായനി  52.4    കകേഭാടനി  രൂപ  ഈ ശതീര്ഷകേതനില  

അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി  

ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2801-80-101-91—നവതീകേരണ നനിധനി   (  ഊര്ജ സമ്പഭാദഭ്യ ഏകകേഭാപന സമനിതനി  )  

വനിഹനിതന്റിം   : 23,20,00,000   രൂപ   (  പദ്ധതനി  )  

73.  2017-18,  2018-19,  2019-20  എനതീ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷങ്ങളനില

പൂര്തനിയഭാകനിയ ഇകനഭാകവഷന  &  എകസഭാട്ടേറ  പവൃതനികേളകഭായനി  12.500054    കകേഭാടനി  

രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില  അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  

വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2801-80-190-99 —നനിയമസഭഭാ മണ്ഡല ആസനി വനികേസന പദ്ധതനികേള

വനിഹനിതന്റിം : 100,00,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

74.  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡല  ആസനി  വനികേസന  പദ്ധതനിയനില  ഉളസപടുതനിയ

11 പവൃതനികേളകഭായനി അനുവദനിച്ചനിട്ടുള്ള തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല ഈ ശതീര്ഷകേതനില

3.5    കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  

വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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4801-80-101-98—നനിയമസഭഭാ മണ്ഡല ആസനി വനികേസന പദ്ധതനി ഉപകയഭാഗനിചസകേഭാണ്ടുള്ള
സമ്പൂര്ണ വവദദ്യുതതീകേരണന്റിം

വനിഹനിതന്റിം : 100,00,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

75.   നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡല  ആസനി  വനികേസന  പദ്ധതനി  ഉപകയഭാഗനിചസകേഭാണ്ടുള്ള
സമ്പൂര്ണ വവദദ്യുതതീകേരണന്റിം പദ്ധതനികഭായനി അനുവദനിച്ച തുകേ അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല ഈ
ശതീര്ഷകേതനില    4.616445    കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

2801-80-101-83—ഇടമണ്  -  സകേഭാച്ചനി  സസക്ടറനിസല    400      സകേ  .  വനി  .    ടഭാനസ്മെനിഷന    സസലനനിനു  
കവണ്ടനിയള്ള നഷപരനിഹഭാര പഭാകകജറ

വനിഹനിതന്റിം : ഇല

76.   2015-സല  G.  O.  (Ms.)  No.  29/2015/PD dated,  Thiruvananthapuram,
30-7-2015 ഉതരവറ വഴനി പഖഭ്യഭാപനിച്ച നഷപരനിഹഭാര പഭാകകജറ  അടനിസ്ഥഭാനമഭാകനി പണനി
പുനരഭാരന്റിംഭനിച്ച  ഇടമണ്-സകേഭാച്ചനി  400  സകേ.വനി.  ടഭാനസ്മെനിഷനസസലന  വലനിക്കുനതനിനുള്ള
നഷപരനിഹഭാരതനില ഗവണ്സമനനില നനിനന്റിം ലഭനികകണ്ട തുകേയഭായ 128 കകേഭാടനി രൂപയനില
3  കകേഭാടനി  രൂപ  മഭാതമഭാണറ  അനുവദനിച്ചനിട്ടുള്ളതറ.   ആയതനിനഭാല  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില
125    കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

ശതീര്ഷകേന്റിം പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനറ

77.   2018-19  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില  തുകേ  വകേയനിരുതനിയതുന്റിം  ഇകപഭാള
നടനസകേഭാണ്ടനിരനിക്കുനതുമഭായ തഭാസഴപറയന പദ്ധതനികേളകറ  മുമ്പുണ്ടഭായനിരുന ശതീര്ഷകേന്റിം
പുനനഃസ്ഥഭാപനിച്ചറ  തഭാസഴപറയന്റിം  പകേഭാരന്റിം  തുകേ  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

78.   സചെറുകേനിട  ജലവവദദ്യുത  പദ്ധതനി/കസഭാളഭാര്  പദ്ധതനി  സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള
വഭായ്പയഭായനി സകേ.എസറ.ഇ.  കബഭാര്ഡെറ ലനിമനിറഡെനിനറ  സചെലവഭായ തുകേ നലകുനതനിനറ  (പഴയ
ശതീര്ഷകേന്റിം 6801-00-190-85) (പഭാന) ആയനി 87.8963 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തുകേ.

79.  തനിരുവനന്തപുരന്റിം  ജനിലയനിസല  മുട്ടേതറയനിസല  110  സകേ.വനി.  സബറ  കസ്റ്റഷന
നനിര്മഭാണന്റിം  പൂര്തതീകേരണതനിനറ  സന്റിംസ്ഥഭാന  വനിഹനിതന്റിം-(പഴയ  ശതീര്ഷകേന്റിം
4801-80-101-99—മുട്ടേതറ  സബ്കസ്റ്റഷന)  (പഭാന)  ആയനി  41.6319  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തുകേ.
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80.   ദതീനദയഭാല  ഉപഭാദ്ധഭ്യഭായ  ഗ്രേഭാമകജഭ്യഭാതനി  കയഭാജന  (ഡെനി.ഡെനി.യ.ജനി.സജ.വവ.)

സന്റിംസ്ഥഭാന വനിഹനിതന്റിം  (പഴയ ശതീര്ഷകേന്റിം  2801-80-101-87) (പഭാന)  ആയനി  48.30  കകേഭാടനി

രൂപ വകേയനിരുത്തുകേ.

81.   സന്റിംകയഭാജനിത  ഊര്ജ  വനികേസന  പദ്ധതനി  (ഐ.പനി.ഡെനി.എസറ.)  സന്റിംസ്ഥഭാന

വനിഹനിതന്റിം  (പഴയ  ശതീര്ഷകേന്റിം  2801-80-101-86)  (പഭാന)  ആയനി  59.21  കകേഭാടനി  രൂപ

വകേയനിരുത്തുകേ.

82.  RGGVY-സന്റിംസ്ഥഭാന വനിഹനിതന്റിം  (പഴയ ശതീര്ഷകേന്റിം  2801-80-101-90) (പഭാന)

ആയനി 2.44 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തുകേ.

ഇലകനികല ഇനസസ്പെക്ടകറററ

പുതനിയ ശതീര്ഷകേന്റിം അനുവദനിക്കുനതനിനറ

83.  സന്റിംസ്ഥഭാനസത ബനി.പനി.എല.  വനിഭഭാഗതനില വരുന പട്ടേനികേജഭാതനി/പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ

ഉപകഭഭാകഭാകളുസട  സുരക്ഷേ  മുനനനിര്തനി  അവരുസട  വതീടുകേളനില  ELCB  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം

സഇൗജനഭ്യമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിസന  ആദഭ്യഘട്ടേന്റിം  എന  നനിലയനില  പട്ടേനികേജഭാതനി/

പട്ടേനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗതനിലസപടുന  30,000  കുടുന്റിംബങ്ങളകറ  ELCB  ഏര്സപടുത്തുനതനിനറ

പുതനിയ  ശതീര്ഷകേന്റിം  അനുവദനിച്ചറ  ആയതനികലകറ    3    കകേഭാടനി  രൂപ    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  

ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

ഏജനസനി കഫഭാര് കനഭാണ്-കേണ്സവനഷണല എനര്ജനി ആനറ റൂറല  സടകകഭാളജനി

(അസനര്ട്ടേറ)

2810-00-800-99—ഗ്രേഭാമതീണ സഭാകങ്കേതനികേ വനിദഭ്യയന്റിം പഭാരമ്പകരഭ്യതര ഉഇൗര്ജ ഏജനസനിയന്റിം

(  അസനര്ട്ടേറ ധനസഹഭായന്റിം  )  

വനിഹനിതന്റിം : 3,41,10,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

84.  അസനര്ട്ടേനിസന വനിവനിധ പദ്ധതനികേള നടപഭാക്കുനതനിനറ ശമ്പളന്റിം, ശമ്പളകുടനിശനികേ,

യഭാതഭാസചെലവറ,  വഭാടകേകേള,  ഓഫതീസറ  സചെലവറ  എനനിവ  ഉളസപസടയള്ള

ഭരണസചെലവകേളകഭായനി  7.1627    കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  

ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  
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എനര്ജനി മഭാകനജറ സമനറ സസനര്, കകേരള

2810-00-800-93—എനര്ജനി മഭാകനജറ സമനറ സസനര്   ധനസഹഭായന്റിം  

വനിഹനിതന്റിം : 88,87,000 രൂപ (പദ്ധതനികയതരന്റിം)

85.   എനര്ജനി മഭാകനജറസമനറ സസനറനിസല ജതീവനകഭാര്കറ ശമ്പളന്റിം നലകുനതനിനുന്റിം
മററ  സസദനന്റിംദനിന  സചെലവകേളക്കുന്റിം  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില    2.5428    കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി അനുവദനികണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .  

  
ശതീ. സകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടേനി,

തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയര്മഭാന,
2021 ജൂണ് 30. സബറ ജകേറ ടറ കേമനിറനി VII.

928/2021.


